ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕЗЮМЕ
студентки V курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
ВОЛОДЬКІНОЇ ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
Володькіна Ольга Олександрівна навчається на 5-му
курсі
соціально-психологічного
факультету
за
спеціальністю
“Соціальна
педагогіка”
освітньокваліфікаційного
рівня
“Магістр”
(за
державним
замовленням).
Протягом всього періоду навчання студентка
систематично
відвідувала
навчальні
заняття,
продемонструвала високий рівень успішності за ПМР:
успішно склала 2 ПМР, автоматично зараховано 40 ПМР
(всього
42
ПМР).
Заборгованостей
немає.
За
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно
склала 18 заліків та екзаменів. Середній бал успішності становить 4,89
(91,44). Загальний рейтинг успішності складає 4480 балів (6 місце серед 9
студентів).
Студенткою виконана та захищена на “добре” курсова робота з
соціальної педагогіки на тему: “Методика використання соціологічних методів
у соціально-педагогічній діяльності” (науковий керівник: доктор педагогічних
наук, професор С.В. Лісова). За результатами державної атестації на
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” студентка на “відмінно”
склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на
“відмінно з відзнакою” захистила бакалаврську роботу на тему: “Діяльність
соціального педагога щодо створення мікроклімату шкільного класу”
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри І.В. Літяга).
За результатами державних іспитів Ольга Олександрівна рекомендована до
вступу у магістратуру.
За результатами державної атестації на здобуття освітньокваліфікаційного рівня “магістр” студентка на “відмінно з відзнакою”
захистила магістерську роботу на тему: “Формування стресостійкості
соціальних педагогів у процесі професійної комунікації” (науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Коляденко С.М. ). За результатами
державних іспитів Ольга Олександрівна рекомендована до вступу в
аспірантуру.
Протягом навчання студентка проходила шість активних практик: ЗОШ
№ 16 м. Житомир (двічі), Приймальник – розподільник для дітей УМВС
України в Житомирській області, Відділ кримінальної міліції у справах дітей
Корольовського РВ УМВС, Житомирський обласний центр ресоціалізації
наркозалежної молоді “Твоя перемога”, асистентська практика на кафедрі
соціальної педагогіки та педагогічної майстерності ЖДУ ім. І. Франка.
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями
відмінних оцінок.
Протягом навчання Ольга Олександрівна активно займається науковою
діяльністю: результати досліджень обговорювалися на ХІІІ Міжнародній

науково-практичній конференції “Молодь в умовах нової соціальної
перспективи” (м. Житомир, 24-25 березня 2011 р.) та представлені у науковій
публікації.
Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок:
відвідала спеціальний курс, присвячений запобіганню торгівлі дітьми в
Україні (Житомир, 2010 р). Oтримала сертифікат Інтел “Навчання для
майбутнього” (використання інформаційно-комунікаційних технологій при
викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти
України) (м. Житомир, 2011 р.).
У 2009 році брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей з
вадами зору (Всеукраїнська акція “Серце до серця”).
Протягом 2007-2012 рр. студентка є незмінним учасником
факультетських заходів: семінар “Культура добросусідства”; Fleshmob
(участь у насадженні тюльпанів); Fleshmob (участь у встановленні рекорду
“Танець Яків”); Fleshmob
“Обійми університет” (м. Житомир, 2011);
Всеукраїнський Fleshmob “Єднаймося з природою” (м. Житомир, 2011);
майстер-класи кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності:
“Увеличивая шансы на трудоустройство или как получить работу своей
мечты” та “Приручити красу. Мистецтво скрапбукінгу” (м. Житомир, 2011);
поїздка до Дитячого реабілітаційного центру (м. Бердичів, 2011).
Ользі Олександрівні притаманні такі особистісні якості як доброта,
альтруїзм,
ініціативність,
гнучкість,
наполегливість,
самоконтроль,
самокритичність, самооцінка, комунікабельність, емпатійність.
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